
Neal Schon Melanjutkan Perjalanannya Dengan Merilis The Calling 

 

-- Dalam Rock Star Fashion, Neal Schon Merayakan Peristiwa Penting Pertunangannya dengan Aktris 

Muda Real Housewives Michaele Salahi dengan Merilis Album Solo Ketujuhnya 

 

     WASHINGTON, 22 Oktober 2012 (ANTARA/PRNewswire) -- Selain menjadi gitaris band rock ikonik 

Journey [http://www.journeymusic.com/ ], musisi multi-talenta Neal Schon 

[http://www.schonmusic.com/ ] merampungkan album solo terbarunya, The Calling - yang akan dirilis 

oleh Frontiers Records DI SELURUH DUNIA pada hari Senin 22 Oktober 2012. 

 

     Untuk melihat aset multimedia terkait dengan rilis ini, silakan kunjungi: 

http://www.multivu.com/mnr/58458-neal-schon-solo-album-the-calling-engagement-michaele-salahi  

 

     (Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121022/MM95571) 

 

     The Calling, yang diproduseri oleh, dan menampilkan Schon pada gitar dan bass, menyatukan Schon 

dengan mantan rekannya di Journey, Steve Smith, yang menampilkan bakat virtuosonya dalam 

memainkan drum pada ke-12 lagu di album baru tersebut dan musisi tamu khusus peraih GRAMMY 

Award Jan Hammer (Jeff Beck, Mahavishnu Orchestra,) merekam permainan solo Moog synthesizer dua 

lagu - yakni Fifty Six dan Tumbleweeds. Igor Len, komposer musik klasik, jazz dan film berbakat yang 

sebelumnya bekerja sama dengan Schon, ditampilkan pada piano akustik di seluruh album The Calling. 

 

     Neal merekam album ini sepenuhnya dari awal di Fantasy Studios yang terkenal di Berkeley selama 

rehat dari jadwal tur sibuk Journey, hanya dalam empat hari. Neal kembali bekerja sama dengan Dan 

Barnett (Journey: Live In Manila) untuk menghasilkan video untuk single pertama dan judul lagu dari The 

Calling, difilmkan seluruhnya di San Francisco dan Marin County. Video berdurasi lama ini sekarang 

tersedia iTunes [https://itunes.apple.com/us/music-video/the-calling/id567777388 ]. 

 

     Schon telah menghasilkan 19 single Top 40 serta 25 album gold dan platinum, meraih penghargaan 

bergengsi "Legend Of Live Award" pada 2011 Billboard Touring Awards, dan menerima bintang di 

Hollywood Walk of Fame pada tahun 2005. Sebagai satu-satunya anggota yang merekam seluruh album 

Journey, Schon saat ini terus memimpin band tersebut dalam wujud terbarunya. 

http://www.multivu.com/mnr/58458-neal-schon-solo-album-the-calling-engagement-michaele-salahi


 

     Dalam permintaan sebagai salah satu gitaris terkemuka dari generasinya, Schon menggunakan gitar 

kustom PRS Neal Schon LTD Private Stock [http://www.prsguitars.com/nealschon/specs.php ] yang 

dibuat khusus untuk Neal oleh Paul Reed Smith. 

 

     "Ini merupakan karya yang mendebarkan, menantang, amat berani, menginspirasi dan indah yang 

terdengar seperti sengaja dibuat sebagaimana halnya bagian simfoni. Komposer dan gitaris yang kurang 

berbakat sekarang dapat merasa rugi..." -Guitar Player Magazine [http://www.questia.com/library/1G1-

301775469/neal-schon ] - Amerika Serikat 

 

     "Tak kurang dari simfoni enam senar!" - ROCK iKON Magazine 

[http://rockikonrockblog.blogspot.co.uk/2012/09/album-review-neal-schon-calling_19.html ] - Inggris 

 

     "The Calling memiliki serangkaian bagian instrumen campuran yang tersusun dengan baik, serta 

dilaksanakan dan diproduseri secara terampil yang telah Schon hiasi dengan karya utamanya." -Metal 

Discovery [http://www.metal-discovery.com/CD/cd_review_nealschon_thecalling.htm ] - Inggris 
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